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Завжди 
на коні
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www.suzuki.ua
Деякі ілюстрації в цій брошурі можуть відображати особливе обладнання та аксесуари.
Щоб дізнатися точну інформацію про обладнання на автомобілі, прохання звернутися до Вашого дилера Suzuki.

"Рай на землі – в коня на спині". Це дійсно так, але не 
тільки для верхової їзди. Рай можна знайти де-небудь 
ще, наприклад у Suzuki Grand Vitara. Він – це потужний 
робочий кінь з виключно комфортною ходою та 
чудовим виглядом. У цьому каталозі Ви зможете знайти 
усі додаткові сідла, уздечки та підкови, щоб надати 
вашому Grand Vitara додаткову перевагу.
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Екстер’єр
Коронація короля.

Важко вдосконалити те, що й так вже майже ідеальне. Але з одним або 
двома додатковими аксесуарами Ви зможете надати Вашому автомобілю 
Grand Vitara особливу неординарність.

1   Не підходить разом з жорсткими передніми бризковиками.
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4 |  Молдінг для 5-ої двері 
хромований, для моделей із запасним 
колесом

 Арт. № 990E0-64J36-000

  Молдінг для 5-ої двері 
хромований, для моделей без 
запасного колеса (зображення немає)

 Арт. № 990E0-64J47-000

4

2 | Бічні підніжки
хромовані труби з нержавіючої сталі, 
встановляються з правої та з лівої сторони

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J98-000

 для 3-дверної моделі (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J37-000

2

1 |  Підніжки 1
алюмінієві

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J67-000

 для 3-дверної моделі (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J19-000

1

3 | Комплект декоративного оздоблення, 
дизайн “хром”
Із 8 частин для бокових частин та задньої 
двері 

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J72-000

 для 3-дверної моделі (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J21-000

3
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Екстер’єр
Приділи увагу деталям.

Що є неймовірне у Grand Vitara? Вам не потрібно доглядати його кожний день! 
Якщо Ви вибрали аксесуари з нашого елегантного та практичного асортименту, що 
відповідають Вашим потребам та стилю, тоді можете бути задоволеним своїм конем з 
самого першого дня.

5 |  Протитуманна фара
повний комплект включає 
протитуманні фари, обідок 
та джгут проводів

 Арт. № 990E0-65J36-010

6 |  Оздоблення задньої фари
не ґрунтоване, може бути пофарбоване у 
колір кузова

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J05-000

 для 3-дверної моделі (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J29-000

6

5
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7 |  Спойлер даху
ґрунтований; може бути 
пофарбований у колір кузова

 Арт. № 990E0-65J04-BET 
      990E0-62J00-GLU

7
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8 |  Чохол запасного колеса
чорна кришка може бути пофарбована 
у колір кузова, тільки для моделей із 
запасним колесом

 Арт. № 990E0-65J94-000

8

Екстер’єр
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9 |  Легкосплавний диск 
6,5 J x 17"
дизайн з 9 спиць, підходить 
для 225/65 R17, заводська 
поставка з гайками, включаючи 
ковпачки з логотипом Suzuki, 
постачається з гайками.

 Арт. № 990E0-65J24-000

10 |  Легкосплавний диск 8 J x 18"
дизайн з 13 спиць, підходить 
для 225/60 R18 та 235/55 R18, 
включаючи ковпачки з логотипом 
Suzuki. 

 Арт. № 990E0-65J90-000

11 |  Легкосплавний диск 8 J x 19"
дизайн з 5 подвійних спиць, 
підходить для 245/45 R19, 
включаючи ковпачки з логотипом 
Suzuki.

 Арт. № 990E0-65J91-000

9 11

12 |  Гайки з секретом для колісних дис-
ків “Sicustar”
комплект 4 шт.

 Арт. № 990E0-59J47-000

13 |  Секретки для колісних дисків 
 “Sicurit”
комплект 4 шт. (немає зображення)

 Арт. № 990E0-59J49-000

12

10
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Інтер’єр
Внутрішня цінність відповідає зовнішній.
Коли мова йде про любов вашого життя, усе потрібно бути, як треба, і тоді це 
буде любов з першого погляду. І навіть краще, якщо Ви перфекціоніст, тоді 
Ви можете взяти справу у свої руки. Зробіть Ваш автомобіль Grand Vitara ще 
більш привабливим за допомогою нашого оздоблення, більш практичним 
для щоденного використання за допомогою спеціальних пристроїв та більш 
безпечним за допомогою обладнання, призначеного спеціально для дітей.



2
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1 |  Оздоблення інтер’єру "Дерево"
Комплект з 3 шт.

 Арт. № 990E0-65J22-000

2 | Оздоблення інтер’єру "Срібло"
 Комплект з 3 шт.

 Арт. № 990E0-65J23-000

3 |  Оздоблення вентиляції
хромоване, для вентиляційних 
отворів на центральній консолі, 
комплект з 2 шт.

 Арт. № 990E0-65J96-000

3

1
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4 |  Лоток для речей
під переднім пасажирським 
сидінням, тільки для 5-дверної 
моделі

 Арт. № 99000-990N8-K60

5 |  Вішалка для одягу 
для кріплення на передніх 
підголівниках

 Арт. № 990E0-79J89-000

7 |  Сонцезахисні шторки
чорні, комплект з 6 шт., 
для 5-дверної моделі

 Арт. № 990E0-65J21-000

  Сонцезахисні шторки 
чорні, комплект з 4 шт., 
для 3-дверної моделі 
(зображення немає)

 Арт. № 990E0-64J07-000

6 |  Освітлення порогу
встановлюється на 
передніх дверях з обох 
сторін

 Арт. № 99KIT-65J00-COL

Інтер’єр
Все, що Вам потрібно, для комфортної їзди.

5

6

7

4
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8 |  «Прикурювач»
для моделей з механічною 
коробкою передач

  Арт. № 99KIT-65J00-LIG

    «Прикурювач»
для моделей з автоматичною 
коробкою передач (зображення 
немає)

  Арт. № 99KIT-65J01-LIG

9 |  Попільничка
чорна

 Арт. № 89810-65J01-5PK

8

9
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Інтер’єр
“Великий” піклується про малих.

10 |  Автохолодильник
об’єм 15 л

 Арт. № 990E0-64J30-000

11 |  Автохолодильник
об’єм 21 л, з кріпленням ISOFIX

 Арт. № 990E0-64J23-000

10 11
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12 |  Дитяче крісло “Baby Safe Plus”
Дитяче крісло групи 0+ для дітей 
віком 12-15 місяців, вагою до 13 
кг. Це крісло було протестоване 
та схвалене згідно з поточними 
нормативами безпеки для 
дитячих крісел ECE R 44/04! 
Система 5ти точкових ременів з 
надійним замком, підголівники 
та ремені регулюються по висоті, 
м’які боковини забезпечують 
оптимальний захист під час 
бокових ударів, сумісна з 
платформами Baby SAFE ISO-
FIX та Baby Safe Belted та під час 
подорожування сумісна з коляскою 
BRITAX , 3-х позиційна ручка 
для перенесення з можливістю 
зміни позиції ручки однією рукою, 
покриття, що швидко знімається 
для прання, нагрудні подушечки для 
комфорту дитини. Це дитяче крісло 
не повинно використовуватися на 
передньому пасажирському місці.

 Арт. № 990E0-59J37-000

13 |  Дитяче крісло “Kidfix”
Тримає Вашого малюка у безпеці: 
Kidfix групи 2 та 3 розраховане 
на дітей вагою 15-36 кг. Воно 
відповідає нормативам безпеки 
для дитячих крісел ECE R 44/04 
та пропонує оптимальний захист 
під час бокових ударів. Дитина 
в ньому пристібається штатним 
3-точечним ременем безпеки, 
а крісло додатково фіксується 
анкерними кріпленнями ISOFIX 
для забезпечення максимальної 
стабільності та безпеки. Висота 
підголівника регулюється, маючи 
11 позицій, а кут нахилу спинки 
регулюється разом з сидінням. Нахил 
спинки здійснюється за допомогою 
важеля, який знаходиться у прорізі 
чохла подушки дитячого сидіння, 
який можна зняти для прання.

 Арт. № 990E0-59J25-001

12

13

14

14 |  Дитяче крісло “ISoFIx Duo Plus”
Дитяче крісло групи 1 для дітей від 
9 до 18 кг або віком від 8 місяців до 
4 років. Це крісло було протестова-
не та схвалене згідно з поточними 
нормативами безпеки для дитячих 
крісел ECE R 44/04! Закріплюється в 
автомобілі за допомогою кріпильних 
скоб ISOFIX, забезпечує оптималь-
ний захист під час бокових ударів, 
унікальний контроль нахилу вперед, 
за допомогою однієї руки можна 
відкинути з вертикального положен-
ня назад та у положення для спан-
ня. 5-ти точкова система ременів 
з легким регулюванням, наплічни-
ки знижують навантаження в районі 
шиї/голови. Зручний чохол з ткани-
ни можна знімати для прання. Крісло 
можливо встановлювати в автомобі-
лях без системи ISOFIX, використо-
вуючи 3-х точковий ремінь безпеки 
автомобіля.

 Арт. № 99000-990YA-020
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15 |  Набір ворсових килимків “ECO”
колір антрацит, килимки з логотипом 
Grand Vitara, комплект з 4 шт., 
для автомобілів з механічною та 
автоматичною коробками передач

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J41-001

 для 3-дверної моделі 
 (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J12-001

16 |  Набір килимків ”ECO“ передні
тільки для передньої частини, набір з 
2 шт., для автомобілів з механічною 
та автоматичною коробками передач 
(зображення немає)

 Арт. № 990E0-65J57-001

19
19 |  Накладки порога

чорні, з логотипом Grand Vitara та 
Suzuki, комплект з 4 шт., для 5-дверної 
моделі

 Арт. № 990E0-65J25-000

  Накладки порога
чорні, з логотипом Grand Vitara та 
Suzuki, комплект з 2 шт., для 3-дверної 
моделі (зображення немає) 

 Арт. № 990E0-64J08-000

20 |  Піддон багажного відділення
водонепроникний, з проти 
ковзним килимком, тільки для 
5-дверної моделі

 Арт. № 990E0-65J35-000

15 17

17 |  Набір килимків “DLX” 
чорні велюрові килимки з логотипом 
Grand Vitara, комплект з 4 шт., для 
автомобілів з механічною та 
автоматичною коробками передач

 для 5-дверної моделі 
 Арт. № 990E0-65J87-000

 для 3-дверної моделі 
 (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J32-000

18

18 |  Набір гумових килимків
гумові килимки з малюнком від Suzuki, 
в комплекті з 4 шт, для автомобілів з 
механічною та 
автоматичною коробками передач

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J34-000

 для 3-дверної моделі 
 (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J10-000

16
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21 |  Килимок для багажника ”ECO“
килимок, з логотипом Grand 
Vitara, тільки для 5-дверної 
моделі

 Арт. № 990E0-65J46-001

23 |  Піддон багажного відділення великий
використовується тільки тоді, коли задні 
сидіння відкинуті, зроблений з міцного 
матеріалу, з логотипом Suzuki

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J68-000

 для 3-дверної моделі (немає зображення)
 Арт. № 990E0-64J20-000

24 |  Піддон багажного відділення малий
для багажника, зробленого з міцного 
матеріалу, з логотипом Suzuki, без 
перегородки, тільки для 5-дверної моделі

 Арт. № 990E0-65J80-000

22 |  Килимок для багажника ”DLX“
велюровий, з логотипом Grand Vitara

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J43-000

 для 3-дверної моделі (немає зображення)
 Арт. № 990E0-64J14-000 

Інтер’єр
Готовий до будь-чого.

21 22

23 24
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Захист
У команді Ви піклуєтесь про один одного.

Grand Vitara захищає Вас щодня від тривоги та небезпеки з її всеохоплюючим комплектом безпеки. 
Можливо Ви бажаєте реваншу? З великим вибором аксесуарів це ще ніколи не було так легко зробити; 
починаючи від бампера та захисту від подряпин і спеціального захисту фарби G3 до електронних 
пристроїв, таких як сенсори дощу та паркування. Але давайте будемо відвертими, це безпрограшна 
ситуація, чи не так?

1  Немає в наявності для усіх кольорів кузову. 
Будь ласка, звертайтесь до місцевого дилера Suzuki для отримання додаткової інформації.

1 |  Захисна плівка бампера 
чорна, для моделей із запасним колесом

 Арт. 990E0-65J29-000

 Захисна плівка бампера 
   чорна, для моделей без запасного колеса 

(немає зображення)

 Арт. № 990E0-64J48-000

2 | Захисна плівка бампера 
  прозора, для моделей із запасним колесом 

(немає зображення)

 Арт. № 990E0-65J30-000

3 |  Боковий захисний молдінг
чорний, з логотипом Grand 
Vitara, комплект з 4 шт., для лівої 
та правої сторони, може бути 
пофарбований у колір кузова

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J07-000

 для 3-дверної моделі 
 (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J02-000

3

4 |  Боковий захисний молдінг 1
з логотипом Grand Vitara, комплект 
з 4 шт., для лівої та правої сторони, 
пофарбований у колір кузова

 для 5-дверної моделі 
 (зображення  немає)
 Арт. № 990E0-65J07-колір

 для 3-дверної моделі
 (зображення  немає)
 Арт. 990E0-64J02-колір

1
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8 |  Покриття для транспортування 
домашніх тварин
для заднього сидіння

 Арт. № 990E0-79J44-000

6 |  Комплект вітровиків дверей
передні, комплект з 2 шт.

 для 5-дверної моделі 
 Арт. № 990E0-65J19-000

  для 3-дверної моделі 
(немає зображення)
Арт. № 990E0-64J06-000

7 |  Комплект вітровиків дверей
задні, комплект з 2 шт., тільки 
для 5-дверної моделі

 Арт. № 990E0-65J20-000

8

6 + 7

5 |  Захисні накладки для 
бампера
для переднього та заднього, 
комплект з 4 шт., можуть 
бути пофарбовані у колір 
кузова

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-64J55-000

 для 3-дверної моделі 
 (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J54-000

5
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Захист

1  Не підходить на автомобілі з підніжкою.

14

9 |  Бризковики передні 1
жорсткі, можуть бути 
пофарбовані в колір кузова

 Арт. № 990E0-65J63-000 

10 |  Бризковики задні
жорсткі, можуть бути 
пофарбовані в колір кузова 

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J64-000

 для 3-дверної моделі  
 (немає зображення)
 Арт. № 990E0-64J18-000

11 |  Бризковики передні
гнучкі 

 Арт. № 990E0-65J08-000

12 |  Бризковики задні
гнучкі

 для 5-дверної моделі 
 Арт. № 990E0-65J09-000

 для 3-дверної моделі
 (немає зображення)
 Арт. № 990E0-64J05-000

13 |  Сигналізація
для автомобілів з 
безконтактним запуском 
двигуна

 Арт. № 990E0-64J26-000

9 + 10

11 + 12

14 |  Сенсор дощу
забезпечує автоматичне керування 
склоочисниками, інтервал 
спрацювання регулюється

 Арт. № 990E0-65J81-000

13
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15 |  Парктронік
комплект з 4-х сенсорів та 
п'езодинаміка

 Арт. № 990E0-68L53-015

16 |  Захист фарбового покриття G3
ідеальний захист фарбового 
покриття для Вашого автомобіля 
від даху до коліс. Зверніться до 
дилера Suzuki відносно цього 
сервісу.

15

16



22

Захист



23

20 |  Аптечка
згідно з DIN 13164, включає 
комплект для першої 
допомоги, захисний жилет та 
попереджувальний трикутник

17 | Набір для підфарбування

 Superior White (білий)
 Арт. № 99000-10315-26U

 Silky Silver Metallic (срібний металік)
 Арт. № 99000-10415-Z2S

 Quasar Gray Metallic (темно-сірий  
 металік)
 Арт. № 99000-10415-ZMA

 Bluish Black Pearl 3 (чорний)
 Арт. № 99000-10415-ZJ3

 White Pearl Metallic (білий металік)
 Арт. № 99000-10415-Z7T

 Phoenix Red Pearl (червоний)
 Арт. № 99000-10415-ZLB

 Nocturne Blue Pearl (синій)
 Арт. № 99000-10415-ZJP

 Gaja Bronze Pearl Metallic 
 (бронзовий металік)
 Арт. № 99000-10415-ZUG

  Bison Brown 2 Pearl Metallic 
(шоколадний перламутровий металік)
Арт. № 99000-10415-ZUF

18 |  Фільтр салону, що знищує 
неприємні запахи
антибактеріальний, фільтрує пил, 
пилок, пісок, кліщів, неприємні 
запахи ззовні і зсередини та інші 
забруднення у повітрі (зображення 
подібне)

 Арт. № 99000-990G4-A01

17 19

20

18

19 |  Зарядний пристрій
підтримує та тестує 12В 
батареї, оптимізує потужність 
та довговічність батареї

 Арт. № 990E0-OPTIM-CAR
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Чи може бути це ще більше?

Транспортування
Безумовно Ви вже зрозуміли значення слова “Grand (великий)” у назві Grand 
Vitara. Якщо Вам потрібно більше об’єму для великої поїздки або на вихідні, немає 
проблем! Просто оберіть відповідні аксесуари для Вашого хобі – чи це на двох 
колесах, чи на двох полоззях. А, можливо, Вам просто потрібно більше місця для 
багажу. Між іншим, для дійсно великих вантажів, звичайно є фаркоп.

4

1 |  Сітка 5-ої двері
для безпечного зберігання

 Арт. № 990E0-65J38-000

2 |  Вертикальна сітка багажника
захищає речі від випадання, 
коли відчиняються двері 
багажника

  Арт. № 990E0-65J40-000

3 |  Сітка багажника 
для зберігання речей на 
підлозі багажника

 Арт. № 990E0-65J39-000

1

2

4 |  Решітка
стальна, легко знімається, тільки 
для 5-дверної моделі

  Арт. № 990E0-65J48-000

3
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1 Макс. навантаження на дах: 75 кг
2 Тільки разом з рейлінгами. Прохання дотримуватися макс. навантаження на дах 75 кг.

6 |  Багажний бокс для монтажу на даху 
“CERTO 460” 2 
Колір - срібний металік багажний бокс 
з системою “Master-fit” для швидкого та 
зручного кріплення до рейлінгів. Можна 
відкривати з двох сторін. Об’єм 440 л, 
розміри 192 x 82 x 42 см

  Арт. № 990E0-59J43-000

5 |  Рейлінги для даху 1
алюмінієва трубка з 
Т-образним пазом, з 
кріпленнями

 Арт. № 990E0-65J18-000

11 |  Кріплення для велосипеда 
”GIRO SPEED“ 2
для транспортування велосипеда 
без переднього колеса, одне 
кріплення для одного велосипеда

 Арт. № 990E0-59J21-000

10 |  Кріплення для велосипеда ”GIRO 
AF“ 2 
для транспортування цілого 
велосипеда, одне кріплення для 
одного велосипеда 

  Арт. № 990E0-59J20-000

9 |  Кріплення для велосипеда ”BARRACU-
DA“ 2 
для перевезення  велосипеда на даху 
автомобіля, може встановлюватися 
справа або зліва, одне кріплення для 
одного велосипеда 

  Арт. № 99000-990YT-206

7 |  Кріплення для лиж 
”MCKINLEY“ 2 

для чотирьох пар лиж 
або двох сноубордів

 Арт. № 99000-990YT-106 

8 |  Кріплення для лиж 
”EVEREST“ 2
для шести пар лиж або 
чотирьох сноубордів

  Арт. № 99000-990YT-107

5

6

8

11109

7
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1  Прохання дотримуватися макс. вертикальної загрузки 85 кг. 
Зверніться до інструкції з експлуатації за додатковою інформацією.

2  Прохання дотримуватися макс. тягового зусилля. 
Зверніться до інструкції з експлуатації за додатковою інформацією.

12 |  Заднє кріплення для велосипедів 
”STRADA“ 1
для двох велосипедів, алюмінієві 
рейки, тільки в комбінації з 
фаркопом

 Арт. № 990E0-59J22-000

13 |  Додаткове заднє кріплення для 
велосипеду  1

  для третього велосипеда, тільки разом з 
кріпленням для велосипеду ззаду 
(Арт. № 990E0-59J22-000) 

 Арт. № 990E0-59J22-001

12

13

Транспортування
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14 |  Фаркоп знімний  2
прохання замовити електричну проводку 
окремо (поз. 16-17)

 для 5-дверної моделі 
 із запасним колесом
 Арт. № 990E0-64J38-000

 для 5-дверної моделі 
 без запасного колеса (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J52-000

 для 3-дверної моделі 
 із запасним колесом (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J09-000

 для 3-дверної моделі 
 без запасного колеса (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J51-000

16 |  Комплект електропроводки 
 для фаркопа, 7-полюсний з 
 сигналом повороту 

 Арт. № 990E0-62J37-000

17 |  Комплект електропроводки 
 для фаркопа, 13-полюсний з 
 сигналом повороту 

 Арт. № 990E0-65J99-000

18 | Адаптер 
 для підключення 7-штиркового  
 штекеру до 13-штиркової  
 розетки

 Арт. № 990E0-62J41-000

19 | Адаптер
 для підключення 13-штиркового  
 штекеру до 7-штиркової розетки 

 Арт. № 990E0-79J67-000

18

19

14, 16 – 18

15 |  Фаркоп не знімний  2
замовляйте електричну 
проводку окремо (поз. 16-17)

 для 5-дверної моделі 
 без запасного колеса
 (зображення  немає)

 Арт. № 990E0-64J50-000

 

 для 3-дверної моделі без
 запасного колеса 
 (зображення немає)

 Арт. № 990E0-64J49-000
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Сільська місцевість, місто або річка?  

Чи завжди Ви знаєте точно куди прямуєте? Впевнені? 100 відсотків? Давайте будемо відвертими, 
навіть коли ми впевнені у напрямку, невелика допомога нам не завадить. Але це ще не все. 
Ці електронні пасажири також мають ефективні мультимедійні можливості. Вони надають 
компетентну навігацію, розважають та забезпечують зв’язок по телефону. Чи може подорож 
бути більш приємною?

Аудіо та

Навігація
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1 |  Pioneer AVIC-F40BT 
Управління Вашою навігаційною і мультимедійною 
системою ніколи не було таким легким.

7-дюймовий сенсорний екран можна налаштувати 
відповідно до Ваших потреб, а режим Advanced App 
дозволяє Вам мати доступ до постійно зростаючого числа 
програм, сумісних з iPod touch®1/iPhone®1 4/4S, 
безпосередньо з Вашої панелі приладів. Якщо потрібно, 
щоб Ваші руки були на кермі, Ви можете керувати Вашими 
дзвінками та мультимедіа за допомогою голосових команд, 
не поворухнувши і пальцем.

 Основні характеристики:

 Навігація
 Останні мапи 44 європейських країн, включаючи 154 
детальних мап міст та 3D візуалізацію основних пам’яток

 Програма для ПК NavGate Feeds дозволяє додавати власні 
пам’ятки до мап Google та ViaMichelin (6,9 мільйоні 
попередньо встановлених пам’яток).

 Перетворення тексту у голос забезпечує голосові 
підказки під час руху та надання інформації про рух з Traf-
fic Message Channel (TMC) на 18 мовах.

 Голосові команди дають можливість виконувати певні 
функції аудіосистеми та Bluetooth®2.

 Drive Report повідомляє про стан подорожі, а Eco Drive 
аналізує ходові характеристики (наприклад, прискорення, 
гальмування та викиди CO2)

Мультимедіа
 AM/FM радіо, стандартні аудіо/відео формати (CD, DVD, USB, 
SD карта) та пряме управління iPod®1/iPhone®1 (з 
додатковим кабелем).

 Advanced App дозволяє програвати музику та відео з 
Вашого iPhone®1/iPod Touch®1.

Телефонія 
 Parrot Bluetooth®2 

   Перевірте сумісність з Bluetooth®2.

Арт. № 990E0-59J40-F40

Основний набір для інсталяції
Необхідний для автомобілів зі штатним радіо та без нього.

Арт. № 990E0-59J18-KT4

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® – це зареєстровані торгові марки Apple Inc.
2 Bluetooth® – це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG Inc.

1
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2

Мультимедіа

   AM/FM радіо, стандартні аудіо/відео формати (CD, DVD, USB, 
SD карта) та пряме управління iPod®1/iPhone®1 (з 
додатковим кабелем).

   Режим Advanced App дозволяє програвати музику та відео 
з Вашого iPhone®1/iPod Touch®1 та інші функції з інших 
корисних та сумісних пристроїв.

Телефонія 

   Модуль Parrot Bluetooth®2 непомітно працює з Вашим 
телефоном з любої точки всередині автомобіля та 
зберігає інформацію про 5 різних телефонів до 1000 
контактів на один телефон.

 Перевірте сумісність з Bluetooth®2.

Арт. № 990E0-59J40-940

Основний набір для інсталяції
Необхідний для автомобілів зі штатним радіо та без нього.

Арт. № 990E0-59J18-KT4

2 |  Pioneer AVIC-F940BT    
6,1-дюймовий (15 см) сенсорний WVGA екран можна 
налаштувати відповідно до Ваших потреб, а режим Advan-
ced App дозволяє Вам мати доступ до постійно 
зростаючого числа програм, сумісних з iPod touch®1/iPho-
ne®1 4/4S, безпосередньо з Вашої панелі приладів.

 Основні характеристики включають:

 Навігація

   Останні мапи 44 європейських країн.

   Програма для ПК NavGate Feeds дозволяє додавати власні 
POI до мап Google та ViaMichelin (6,9 мільйоні попередньо 
встановлених POI).

   Перетворення тексту у голос забезпечує голосові 
підказки під час руху та надання інформації про рух з 
Traffic Message Channel (TMC) на 18 мовах.

   Drive Report повідомляє про стан подорожі, а Eco Drive 
аналізує ходові характеристики (наприклад, прискорення, 
гальмування та викиди CO2).
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3

 Основний набір для кріплення 

 Необхідний для автомобілів зі штатним радіо та без нього.

 Арт. № 990E0-59J18-KT4

3 |  Pioneer AVIC-F320BT
  AVIC-F320BT повністю інтегрований з системами 
автомобіля і задовольняє всім Вашим потребам з 
навігації та прослуховування музики під час подорожі.

    Ви можете легко мати доступ до любої функції за 
допомогою знімного 4,3 дюймового (10,9 см) 
сенсорного екрана з меню швидких команд, яке можна 
налаштувати. Екран можна зняти, щоб унеможливити 
викрадання системи.

    Вдосконалена мапа, що покриває 44 країни та понад 
2,3 мільйони пам’яток. За допомогою NavGate Feeds Ви 
можете також додати Ваші особисті пам’ятки.

    Уникайте пробок за допомогою Traffic Message Channel 
(TMC), який вказує на пробки в реальному часі та 
пропонує альтернативні маршрути.

  Програвання аудіо/відео та дзвінки через Bluetooth®2

    Відтворювання музики з вашого улюбленого джерела: 
CD, USB-пристрою або iPod®1/iPhone®1 (пряме 
управління через додатковий кабель). Ви можете також 
програвати відео з SD карти, використовуючи NavGate 
Feeds.

    Підтримка дзвінків через Bluetooth®2, а також модуль 
Parrot Bluetooth®2 може зберігати, управляти та 
телефонувати до 400 контактів з 3 різних телефонів. 
Мікрофон входить у комплект постачання.

 Арт. № 990E0-59J40-320
 

1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® – це зареєстровані торгові марки Apple Inc.
2 Bluetooth® – це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG Inc.
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1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® зареєстровані марки Apple Inc.
2 Bluetooth® – це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG Inc.

4

5

4 |   Pioneer AVH-2400BT
Робіть бездротові дзвінки та дивіться відео на 5.8 дюймо-
вому сенсорному екрані на панелі приладів з 
AV-приймачем або насолоджуйтесь Вашою музикою з різ-
них джерел – якісно та легко.

   Модуль Parrot Bluetooth®2 для бездротових дзвінків:  
зберігає до 1000 контактів. Плюс потокове аудіо

   Ваша музика та колекція фільмів може бути майже у всіх 
популярних форматах, включаючи CD-A, DVD, MP3, WMA, 
AAC, JPEG, MP4 та DivX

   Aux In and USB для зручного підключення iPod®2, iPho-
ne®2 (з додатковим кабелем) або іншого пристрою

   8-полосовий графічний еквалайзер та кросовер 
дозволяють налаштувати Ваш пристрій до акустики 
Вашого автомобіля

   Налаштування головного меню, фонового зображення та 
підсвічування кнопок (на вибір 113 кольорів)

   Поновіть Вашу систему з додатковим блоком GPS AVIC-
F220 (Поз. 5) для легкого подорожування у Європі.

 Арт. № 990E0-59J40-240

 Основний набір для кріплення
 Необхідний для автомобілів зі штатним радіо та без нього.

 Арт. № 990E0-59J18-KT4

5 |  AVIC-F220 Блок навігаційної системи

Якщо Ви маєте AVH-2400BT (Поз. 4) та бажали б мати 
новітню навігацію без придбання цілої системи, ми 
пропонуємо Вам ідеальне рішення.

AVIC-F220 – це гнучка система, що надає Вам всі 
переваги навігації у компактному розмірі.

Для запобігання крадіжки, пристрій можна зняти та 
взяти з собою. 

Слот для SD карти дає можливість здійснювати 
оновлення та завантаження даних з програми для 
ПК NavGate Feeds, щоб знайти в Інтернет потрібну 
пам’ятку та додати до Вашої мапи. 2,3 мільйоні 
пам’яток вже встановлені у блоці.

З AVIC-F220 Ви можете подорожувати з впевненістю. 
Він надійний, точний та гнучкий блок для оновлення 
Вашої аудіосистеми AVH.

 Арт. № 990E0-59J40-220



33

Аудіо та

Навігація
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1 iPod®, iPod Touch®, iPhone®, iTunes® зареєстровані марки Apple Inc.
2 Bluetooth® – це зареєстрована торгова марка Bluetooth SIG Inc.

6

8 |  Адаптер для iPod®1

інтерфейс Gateway 100 iPod®1 забезпе-
чує підключення iPod®1 до штатної 
аудіосистеми Panasonic.  (зобра-
ження немає)

 Арт. № 990E0-59J30-000

9 | Адаптер iPod®1

інтерфейс Gateway 300 iPod®1 забез-
печує підключення iPod®1 та USB-
пристроїв до штатної аудіо системи 
Panasonic (зображення немає)

 Арт. № 990E0-59J31-000

6 |  Камера заднього виду Pioneer
дозволяє бачити простір позаду автомобіля 
під час руху заднім ходом. Тільки разом з 
системою навігації Pioneer AVIC.

 Арт. № 990E0-59J11-KAM

7 |  Адаптер для iPod®1

підходить для всіх систем навігації AVIC та 
AVH пристроїв (зображення немає)

 Арт. № 990E0-59J41-POD

11 |  Високочастотний 
динамік 

 для 5-дверної моделі
 Арт. № 990E0-65J31-000

 для 3-дверної моделі  
 (зображення немає)
 Арт. № 990E0-64J16-000

11

10 |  Комплект динаміків
2 шт., підходять для 
встановлення спереду та 
ззаду, спряжений конус. 
65 Вт, частотний діапазон 
80 -17500Hz, система plug 
and play

 Арт. № 990E0-62J32-0009

10
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13

14

12

Аудіо та

Навігація
12 |  Система Bluetooth®2 Parrot MKi9200

додаткові варіанти: сумісна з SD та SD-
HC картками. Еквалайзер з цифровим 
підсилювачем на 20Вт класу “d”. TFT-
дисплей (72 x 57 x 12 мм). Відображує 
обкладинки компакт-дисків або 
фотографії. В комплект входить 
спеціальна проводка Suzuki.

  Арт. № 990E0-59J33-KIT

14 |  Система Bluetooth®2 Parrot MKi9000  
Комплект «вільні руки» пропонує телефонію 
та сумісний з усіма музичними джерелами. 
Відтворює музику з будь-яких сумісних пристроїв 
Bluetooth®2. Вихід звуку через аудіосистему 
автомобіля. Бездротове дистанційне керування 
можна розмістити на кермі. Немає потреби у 
екрані – Parrot MKi9000 пропонує голосове меню 
для управління функціями. В комплект входить 
спеціальна проводка Suzuki

  Арт. № 990E0-59J34-KIT

13 |  Система Bluetooth®2 Parrot MKi9100
Комплект «вільні руки» (Bluetooth®2 v2.0 + EDR) 
не тільки пропонує телефонію, але також 
сумісна з музичними джерелами (iPod®1, USB та 
Line in). Програє музику з будь-яких сумісних 
стерео пристроїв Bluetooth®2 (A2DP). Вихід звуку 
через аудіосистему автомобіля. Дисплей OLED 
(82 x 32 x 14 мм). В комплект входить 
спеціальна проводка Suzuki.

  Арт. № 990E0-59J35-KIT



Оригінальні аксесуари Suzuki були спеціально розробле-
ні для автомобілів Suzuki та відповідають таким ж самим 
стандартам якості, що й сам автомобіль. Прохання при-
йняти до уваги, що оригінальні аксесуари Suzuki пройшли 
випробування та схвалені для використання на автомобі-
лях Suzuki. Необхідні інструкції можна знайти у відповід-
них посібниках користувача. В деяких випадках встанов-
лення та/або використання комплектуючих від інших ви-
робників може мати негативний вплив на конструктивні 
характеристики Вашого автомобіля та знизити безпеку 
руху. Компанія Suzuki не може прийняти жодної відпові-
дальності за пошкодження, що наступили у наслідок ви-
користання неоригінальних аксесуарів Suzuki.

Після публікації цієї брошури, вся попередня інформа-
ція стає недійсною. Деякі ілюстрації в цій брошурі пока-
зують спеціальне обладнання.

Інформація, надана у цій брошурі, не тягне за собою жод-
них зобов’язань та надається виключно для ознайомлю-
вальних цілей. Наявність помилок не виключено.

Просимо Вас переконатися, що при використанні ак-
сесуарів Suzuki задовільнені всі законодавчі вимоги 
Вашого регіона.

Остання редакція: липень 2013 р.

www.suzuki.uа

Ваш дилер Suzuki


